CG IV / CG IV-sarja
Kondenssianturi

LYHYESTI
○○ Kondenssianturi kytkettäväksi tuotteeseen, jossa on
ohjausyksikkö URC1/LUNAd tai CONDUCTOR (rev. 4).
○○ Reaktiivinen kondenssianturi, joka reagoi kun vettä
tiivistyy anturin kullattujen johtimien väliin.
○○ Veden tiivistyessä jäähdytysventtiili sulkee tulovesivirtauksen tuotteeseen. Kun johtimien välinen vesi on
haihtunut, venttiili saa taas avautua.

CG IV

Tekninen kuvaus

Mitat

Rakenne
Anturi koostuu piirikortista, jotka kullatut johtimet
reagoivat, jos niiden väliin tiivistyy vettä. Veden tiivistyessä
jäähdytysventtiili sulkee tulovesivirtauksen tuotteeseen.
Kun johtimien välinen vesi on haihtunut, venttiili saa taas
avautua.
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Materiaali ja pintakäsittely
Piirikortti koostuu kullatuista johtimista. Muut materiaalit:
ABS-muovi.

1,5
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Asennus
Anturi asennetaan patterin lamelleihin jäähdytyksen
tuloputken luona. Katso asennusohjeet osoitteessa
www.swegon.fi.

Kuva 1. Mitat, CG IV

Huolto
Käytä tarvittaessa kuivaa riepua puhdistukseen. Älä koskaan
käytä vettä, puhdistus- ja liuotinaineita tai pölynimuria.

Selostukset
Materiaaliselostus löytyy osoitteesta www.swegon.fi.

Tuote

Tekniset tiedot
Merkintä:

Erittely
Kondenssianturi, tehdasasennettu
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Toiminta: 	Reagoi, kun patterin lamelleihin tiivistyy vettä.

Malli:

Anturielementti: 	Piirikortti kullatuin johtimiin.

Kytketty tuotteeseen, jossa on ohjausyksikkö:

Mitat: 		53x20x1,5 mm

URC1/LUNAd tai CONDUCTOR (rev. 4)

		Kokonaispituus 1550 mm.
Kaapeli: 		2 x 0,25 mm2 pituus: 1500 mm.

Kondenssianturi jälkiasennukseen

Liitäntä:		

Malli:

Säädin URC1/LUNAd ja CONDUCTOR (rev. 4)

		Ruskea ja valkoinen pääteholkeilla varustettu
kaapeli.

sarja

Kytkettäväksi tuotteeseen, jossa on ohjausyksikkö:
URC1/LUNAd tai CONDUCTOR (rev. 4)

		Muita kuin yllä olevia säätimiä käytettäessä
ota yhteys Arvikan tekniseen tukeen.
Kiinnitys: 	Asennetaan alumiinipeltiin ja kiinnitetään
jousipidikkeellä.
Kiinnitä johtimet nippusiteillä.
Sijoitus:		Anturi asennetaan patterin lamelleihin
jäähdytyksen tuloputken luo.

Laitekuvaus
Esimerkki kuvaustekstistä.

Swegonin CG IV -kondenssianturi seuraavin toiminnoin:

CG IV-sarjan pakkaus sisältää:
1 kondenssianturi CG-IV

• Tuotteeseen tuleva vesivirta suljetaan, kun tiivistymistä
havaitaan. Kun kondenssivesi on haihtunut, toimilaitteelle lähetetään venttiilien avaussignaali.
• Sopii URC1/LUNAd- ja CONDUCTOR-ohjausyksiköihin
(rev. 4 tai uudempi)

1 alumiinipelti
1 jousipidike
2 nippusidettä
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Oikeus rakennemuutoksiin pidätetään.
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Malli:

Kondenssianturi CG IV

xx kpl

Malli:

Kondenssianturi CG IV sarja

xx kpl

